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ОСНОВНИ ПОЛЗИ

• Помага за ефективни йога упражнения

• Насърчава чувства на щастие, яснота и кураж

• Спомага на опитите да постигнете целите си и 
подобрява продуктивността

Съставки: Етерични масла от лимонова кора, кора от 
грейпфрут, сибирска ела, цвят от османтус и лист от 
маточина с фракционирано кокосово масло като 
база

Описание на ароматите: Нотни на цитрус, силни 
цветни норки, сладък, ярък аромат

dōTERRA Arise™

Вдъхновяващ бленд  5 ml
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 

ЗА ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Предизвикателствата и обезсърчаването не са 
необичайни, докато се опитвате да осъществите целите 
си и да реализирате мечтите си. С дневни упражнения за 
утвърждаване и ободряващи йога пози, както и с весели 
аромати, можете да се справите с тези препятствия. 
Съдържащият етерични масла от грейпфрут, лимон, 
османтус, маточина и сибирска ела с фракционирано 
кокосово масло като база, вдъхновяващ бленд на 
dōTERRA Ви вдъхновява да се издигнете и да достигнете 
височини. Ароматите на този бленд помагат на тялото Ви 
да чувства стабилност, както и свобода и издръжливост, а 
на сърцето Ви да чувства кураж и щастие.

УПОТРЕБИ
• Нанесете по слепоочията, китките и врата, за да 

почувствате щастие.

• Насладете се на ползите от Arise, когато се опитвате да 
достигнете ново ниво в развитието си.

• Използвайте Arise, докато практикувате следните йога 
пози: изправена, ръцете високо и изправена на 
страни, както и полумесец.

• Може да се използва по време на йога упражнения 
или по всяко време на деня.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
Ароматна употреба: Нанесете няколко капки върху бижута 
за ароматерапия, естествен доломит или вулканични 
камъни-дифузери.

Локална употреба: Нанесете една до две капки на 
желаното място. Вижте допълнителните предпазни мерки 
по-долу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч от 
деца. Ако сте бременна, кърмите или сте под лекарско 
наблюдение, се консултирайте с лекар. Избягвайте 
контакт с очи, вътрешната част на ушите и чувствителни 
зони. Избягвайте слънчева светлина или UV лъчи до 12 
часа след нанасяне на продукта.


